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1. Wstęp 

Firma PBS DGA na zlecenie Małopolskiego Obserwatorium Gospodarki działającego 

w strukturach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego 

przeprowadziła pierwszą edycję badania koniunktury w sektorze przedsiębiorstw 

związanych z turystyką w Małopolsce za 2 kwartał 2011 roku. 

Łącznie przebadano 204 przedsiębiorstwa z sektora turystycznego w województwie 

małopolskim, obejmującego podmioty gospodarcze zarejestrowane w Sekcji I (PKD 

20071) – Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi: 

Dział 055 (w dalszej części niniejszego raportu określane jako "hotelarstwo / ośrodki 

wypoczynkowe"), Dział 056 (w dalszej części niniejszego raportu określane jako 

"gastronomia") oraz w Sekcji N (PKD 2007) – Działalność w zakresie usług 

administrowania i działalność wspierająca: Dział 079 – Działalność organizatorów 

turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa 

w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane (w dalszej części niniejszego 

raportu określane jako "działalność organizatorów turystyki"). 

Dla badanego kwartału uzyskano z Głównego Urzędu Statystycznego dane 

ogólnopolskie dotyczące koniunktury w usługach, aby porównać uzyskane wyniki dla 

Małopolski do tendencji ogólnokrajowych. 

W raporcie wykorzystano powszechnie stosowaną interpretację sald koniunktury: 

 do 10%: zjawisko bez zmian; 

 11-25%: minimalna, niewielka, umiarkowana zmiana (wzrost / spadek); 

 26-50%: wyraźna zmiana (wzrost / spadek); 

 51-75%: istotna, duża, znaczna zmiana (wzrost / spadek); 

 76-90%: silna zmiana (wzrost / spadek); 

 ponad 90%: bardzo silna zmiana (wzrost / spadek). 

Badanie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego.  

                                                   
1 Polska Klasyfikacja Działalności 
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2. Charakterystyka badanych podmiotów 

 

Powyższe wykresy prezentują rozkłady procentowe badanych przedsiębiorstw 

z województwa małopolskiego według ich podstawowych cech. Zgodnie z założeniami 

badania zrealizowano 204 wywiady: 70 wśród podmiotów zaklasyfikowanych według 

PKD 2007 do Sekcji N Dział 079 – działalność organizatorów turystyki (34,3%), 74 

wśród podmiotów z Sekcji I dział 055 – obiekty hotelarskie (36,3%) oraz 60 wśród 

podmiotów z Sekcji I dział 056 – gastronomia (29,4%). Wśród firm, które wzięły udział 

w badaniu, przeważają przedsiębiorstwa o międzynarodowym (34,8%) oraz lokalnym 

(29,4%) zasięgu działalności. Blisko co dziesiąty podmiot gospodarczy prowadzi swoją 

działalność na rynku regionalnym (w danym województwie), natomiast co czwarty na 

terenie całej Polski (26%). Dominują tu również firmy zatrudniające od 1 do 9 

pracowników (57,8%). W dalszej kolejności najliczniejszą reprezentację w próbie 

miały jednoosobowe formy działalności gospodarczej (27%) oraz przedsiębiorstwa, 

w których wielkość zatrudnienia mieści się w przedziale 10-49 pracowników (11,3%). 

Natomiast niecałe 4% respondentów to firmy zatrudniające 50 i więcej pracowników. 

Na potrzeby analizy statystycznej zebranego materiału kategorie, tj. jednoosobowa 

działalność gospodarcza oraz firma zatrudniająca od 1 do 9 pracowników, zostały 

ujęte w jednej grupie respondentów – mikroprzedsiębiorstw. Pozostałe kategorie 

przedsiębiorstw zostały zagregowane do grupy „większe przedsiębiorstwa”. 

W przypadku przychodów badanych przedsiębiorstw w ostatnim roku obrotowym 

(2010) zdecydowanie najliczniej wskazywano na kwotę poniżej 50 tysięcy złotych 
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(29,4%). Niemal 16% respondentów zadeklarowało przychody na poziomie od 50 do 

100 tysięcy złotych, a blisko co dziewiąty badany (11,8%) od 251 do 500 tysięcy 

złotych. Co czwarty ankietowany odmówił bądź nie znał odpowiedzi na tak zadane 

pytanie (25,5%). Graficzne przedstawienie szczegółowych danych znajduje się na 

poniższym wykresie. 

Wykres 1. Przychody badanych przedsiębiorstw w ostatnim roku obrotowym (2010) 

 

 

Charakterystyka badanych podmiotów 

 rozkład % liczebność 

  OGÓŁEM 100,0% 204 

główna działalność 
przedsiębiorstwa 

działalność organizatorów turystyki 34,3% 70 

hotelarstwo / ośrodki wypoczynkowe 36,3% 74 

gastronomia 29,4% 60 

zasięg działalności 
przedsiębiorstwa 

lokalny (dane miasto i jego okolice) 29,4% 60 

regionalny (dane województwo) 9,8% 20 

ogólnopolski 26,0% 53 

międzynarodowy (w tym ogólnopolski) 34,8% 71 

wielkość 
zatrudnienia 

mikroprzedsiębiorstwa 
jednoosobowa działalność gospodarcza 27,0% 55 

1-9 pracowników 57,8% 118 

większe  
przedsiębiorstwa 

10-49 pracowników 11,3% 23 

50 i więcej pracowników 3,9% 8 

przychody, jakie 
osiągnęło 
przedsiębiorstwo  
w ostatnim roku 
obrotowym (2010) 

poniżej 50 tys. zł 29,4% 60 

50 tys. zł - 100 tys. zł 15,7% 32 

101 tys. zł - 250 tys. zł 9,3% 19 

251 tys. zł - 500 tys. zł 11,8% 24 

powyżej 500 tys. zł 8,3% 17 

nie wiem / trudno powiedzieć 25,5% 52 
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3. Wyniki badania 

3.1. Wprowadzenie 

Działalność Rady Polityki Pieniężnej, Narodowego Banku Polskiego oraz rządu, 

wywierająca wpływ na nastroje na krajowym rynku i kondycję przedsiębiorstw 

w drugim kwartale 2011 roku, była w dużej mierze skierowana na walkę ze skutkami 

wydarzeń o globalnym bądź europejskim zasięgu. Na nastroje światowych 

i europejskich rynków wpływały przede wszystkim trwające protesty w krajach 

arabskich, które doprowadziły do wahań na rynku surowców oraz kryzys zadłużenia 

państw strefy euro, którego skutki obejmują zarówno zmiany kursów walut, jak 

i konieczność wprowadzania zmian w budżetach państw Unii Europejskiej. 

Wzrost cen ropy rozpoczął się w połowie lutego 2011 wraz z zamieszkami w Libii, by 

w kwietniu 2011 roku osiągnąć najwyższy poziom od 2008 roku. Konsekwencją 

powyższego wzrostu był skok cen benzyny i oleju napędowego. W maju, m.in. 

w związku z informacją o śmierci Osamy Bin Ladena, nastąpił spadek cen ropy. Przez 

cały kwartał na rynku surowców energetycznych widoczne były gwałtowne wahania 

cen, które nie zawsze dało się przypisać konkretnym czynnikom. 

W związku z trwającym kryzysem zadłużenia Międzynarodowy Fundusz Walutowy 

wezwał państwa Unii Europejskiej, w tym Polskę, do zredukowania wydatków 

publicznych i liberalizacji rynku. Jedną z prób zwiększenia wpływów do budżetu 

państwa i jednocześnie redukcji zadłużenia publicznego była reforma OFE, w wyniku 

której wysokość składki przekazywanej do OFE została obniżona z 7,3% do 2,3%. 

Ustawa została podpisana przez prezydenta na początku kwietnia i weszła w życie 

w maju bieżącego roku. 

Na polską gospodarkę w II kwartale 2011 roku wpływ miały również wahania kursów 

walut. W związku z zawirowaniami w strefie euro stopniowo umacniał się Frank 

Szwajcarski, którego średni kurs względem złotego wynosił od 3,09 zł na początku 

kwietnia do 3,30 zł pod koniec czerwca. W związku z obniżeniem ratingu 

kredytowego Grecji do poziomu „śmieciowego” (junk rating) obawiano się osłabienia 

złotówki względem euro, jednak w ciągu II kwartału nie doszło do drastycznej zmiany 

kursu. 

W celu umocnienia złotego oraz w obawie przed inflacją w II kwartale 2011 Rada 

Polityki Pieniężnej trzykrotnie – w kwietniu, maju i czerwcu – podwyższała stopy 

procentowe. 
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Na funkcjonowanie przedsiębiorstw w województwie małopolskim mogły również 

wpłynąć wydarzenia o lokalnym zasięgu. W pierwszej połowie kwietnia w ramach 

Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego przyznano 22 mln zł na budowę 

Trzebińskiej Specjalnej Strefy Gospodarczej. W kwocie tej mieści się 18 mln zł unijnej 

dotacji. Również w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego  

w II kwartale przyznano 29 mln dotacji dla 149 małopolskich mikroprzedsiębiorstw. 

Przedsiębiorcy mogli przeznaczyć je na poprawę konkurencyjności lub wdrażanie 

innowacji i wprowadzanie nowych produktów. Ponadto, przyznano środki na program 

Prezydencja w Małopolsce, którego celem była promocja Małopolski w ramach 

realizacji działań związanych z polską prezydencją w UE. 
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3.2. Ocena sytuacji gospodarczej w II kwartale 2011 roku 

Ogólna sytuacja przedsiębiorstw w Małopolsce 

Ogólna sytuacja w okresie od kwietnia do czerwca 2011 roku w przypadku co 

czwartego przedsiębiorstwa (24,5%) poprawiała się. Nieco częściej, w dwóch 

przypadkach na pięć (40,2%), przedsiębiorcy odczuwali pogarszanie się sytuacji 

gospodarczej firm, natomiast bez zmian pozostawała sytuacja 35% badanych firm. 

W drugim kwartale polepszenie się ogólnej sytuacji częściej odczuwalne było 

w przedsiębiorstwach zajmujących się organizacją turystyki (32,9%), a nieco rzadziej 

w przypadku przedsiębiorstw zajmujących się hotelarstwem / prowadzeniem 

ośrodków wypoczynkowych (21,6%) lub gastronomią (18,3%). Pogarszanie się sytuacji 

częściej zadeklarowały przedsiębiorstwa świadczące usługi z zakresu zakwaterowania 

(45,9%) oraz gastronomii (45,0%), a rzadziej organizatorów turystyki (30%). 

 

A1. Jak Państwa zdaniem w okresie od kwietnia do czerwca zmieniała się ogólna sytuacja Państwa jednostki w zakresie 

prowadzonej działalności usługowej? 

 poprawiała 
się 

pozostała  
bez zmian 

pogarszała się liczebność 
wskaźnik 

koniunktury 

  OGÓŁEM 24,5% 35,3% 40,2% 204 -15,7% 
główna działalność 
przedsiębiorstwa 

działalność organizatorów turystyki 32,9% 37,1% 30,0% 70 +2,9% 

hotelarstwo / ośrodki wypoczynkowe 21,6% 32,4% 45,9% 74 -24,3% 

gastronomia 18,3% 36,7% 45,0% 60 -26,7% 

zasięg działalności 
przedsiębiorstwa 

lokalny (dane miasto i jego okolice) 20,0% 36,7% 43,3% 60 -23,3% 

regionalny (dane województwo) 25,0% 35,0% 40,0% 20 -15,0% 

ogólnopolski 22,6% 32,1% 45,3% 53 -22,6% 

międzynarodowy (w tym ogólnopolski) 29,6% 36,6% 33,8% 71 -4,2% 

wielkość 
zatrudnienia 

mikroprzedsiębiorstwa 22,0% 36,4% 41,6% 173 -19,7% 

większe przedsiębiorstwa 38,7% 29,0% 32,3% 31 +6,5% 

przychody, jakie 
osiągnęło 
przedsiębiorstwo  
w ostatnim roku 
obrotowym (2010) 

poniżej 50 tys. zł 18,3% 40,0% 41,7% 60 -23,3% 

50 tys. zł - 100 tys. zł 21,9% 31,3% 46,9% 32 -25,0% 

101 tys. zł - 250 tys. zł 42,1% 21,1% 36,8% 19 +5,3% 

251 tys. zł - 500 tys. zł 20,8% 25,0% 54,2% 24 -33,4% 

powyżej 500 tys. zł 23,5% 47,1% 29,4% 17 -5,9% 

nie wiem / trudno powiedzieć 28,8% 38,5% 32,7% 52 -3,9% 
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Pogarszanie się ogólnej sytuacji gospodarczej było bardziej odczuwalne w przypadku 

mikroprzedsiębiorstw niż w przypadku większych firm. Poprawę sytuacji odczuło 22% 

podmiotów zatrudniających nie więcej niż 9 pracowników oraz 38,7% większych 

przedsiębiorstw. 41,6% mikroprzedsiębiorstw wskazało na pogarszanie się ogólnej 

sytuacji jednostki, analogicznej odpowiedzi udzieliło 32,3% firm większych. 

Sytuację gospodarczą przedsiębiorstwa po pierwszym półroczu jako dobrą określiła 

ponad jedna trzecia (36,3%) respondentów, a jako złą – jedna piąta (21,1%). Sytuacja 

ta wskazuje na minimalny wzrost koniunktury (wskaźnik koniunktury: +15,2%). 

Sytuacja przedsiębiorstw związanych z działalnością organizatorów turystyki była 

określana jako dobra nieco częściej (44,3%) niż w przypadku przedsiębiorstw 

zajmujących się zakwaterowaniem (35,1%) lub gastronomią (28,3%). Jednocześnie 

organizatorzy turystyki określali sytuację gospodarczą swoich podmiotów rzadziej 

jako złą (8,6%) niż przedsiębiorcy zajmujący się zakwaterowaniem (18,9%) lub 

gastronomią (38,3%). Respondenci z większych przedsiębiorstw częściej określali 

sytuację gospodarczą ich podmiotów jako dobrą (48,4%) niż miało to miejsce 

w przypadku mikroprzedsiębiorstw (34,1%). 

 

A4. Jaka była po pierwszym półroczu ogólna sytuacja gospodarcza Państwa jednostki? 

 
dobra zadowalająca zła liczebność 

wskaźnik 
koniunktury 

  OGÓŁEM 36,3% 42,6% 21,1% 204 +15,2% 
główna działalność 
przedsiębiorstwa 

działalność organizatorów turystyki 44,3% 47,1% 8,6% 70 +35,7% 

hotelarstwo / ośrodki wypoczynkowe 35,1% 45,9% 18,9% 74 +16,2% 

gastronomia 28,3% 33,3% 38,3% 60 -10,0% 

zasięg działalności 
przedsiębiorstwa 

lokalny (dane miasto i jego okolice) 30,0% 40,0% 30,0% 60 0,0% 

regionalny (dane województwo) 25,0% 50,0% 25,0% 20 0,0% 

ogólnopolski 39,6% 41,5% 18,9% 53 +20,8% 

międzynarodowy (w tym ogólnopolski) 42,3% 43,7% 14,1% 71 +28,2% 

wielkość 
zatrudnienia 

mikroprzedsiębiorstwa 34,1% 43,4% 22,5% 173 +11,6% 

większe przedsiębiorstwa 48,4% 38,7% 12,9% 31 +35,5% 

przychody, jakie 
osiągnęło 
przedsiębiorstwo  
w ostatnim roku 
obrotowym (2010) 

poniżej 50 tys. zł 25,0% 48,3% 26,7% 60 -1,7% 

50 tys. zł - 100 tys. zł 40,6% 37,5% 21,9% 32 +18,8% 

101 tys. zł - 250 tys. zł 47,4% 36,8% 15,8% 19 +31,6% 

251 tys. zł - 500 tys. zł 29,2% 45,8% 25,0% 24 +4,2% 

powyżej 500 tys. zł  64,7% 29,4% 5,9% 17 +58,8% 

nie wiem / trudno powiedzieć 36,5% 44,2% 19,2% 52 +17,3% 
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Wykres 2. Wskaźnik koniunktury (saldo odpowiedzi) – ogólna sytuacja gospodarcza przedsiębiorstw  

w Małopolsce 

 

 

W przypadku organizatorów turystyki 

(sekcja N, dział 79) można było 

zaobserwować wyraźną poprawę 

ogólnej sytuacji gospodarczej (wskaźnik 

koniunktury: +35,7%), a dla działalności 

związanej z zakwaterowaniem i usługami 

gastronomicznymi (Sekcja I) nie 

wystąpiły zmiany. W przypadku Sekcji I 

podobny wynik, wskazujący na brak 

zmian, wystąpił w skali ogólnopolskiej, 

przy czym w województwie małopolskim 

wskaźnik koniunktury uzyskał wartość 

dodatnią (+4,5%), a w skali 

ogólnopolskiej – wartość ujemną (-1,2%). 

Warto dodać, iż dane z województwa 

małopolskiego sugerują, że koniunktura 

w działalności związanej z 

zakwaterowaniem minimalnie wzrosła, a w działalności związanej z usługami 

gastronomicznymi minimalnie spadła. Ogólna sytuacja organizatorów turystyki w 

województwie małopolskim wyraźnie się poprawiała (+35,7%), podczas gdy w skali 

ogólnopolskiej znajdowała się na granicy braku zmian i pogorszenia sytuacji (-9,4%). 
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A9. Ile wynosił zagwarantowany okres działania Państwa jednostki w połowie tego roku? (w miesiącach) 

 średnia liczebność 

  OGÓŁEM 38 204 
główna działalność 
przedsiębiorstwa 

działalność organizatorów turystyki 33 70 

hotelarstwo / ośrodki wypoczynkowe 19 74 

gastronomia 70 60 

zasięg działalności 
przedsiębiorstwa 

lokalny (dane miasto i jego okolice) 20 60 

regionalny (dane województwo) 103 20 

ogólnopolski 61 53 

międzynarodowy (w tym ogólnopolski) 19 71 

wielkość zatrudnienia mikroprzedsiębiorstwa 27 173 

większe przedsiębiorstwa 101 31 

przychody, jakie osiągnęło 
przedsiębiorstwo  
w ostatnim roku  
obrotowym (2010) 

poniżej 50 tys. zł 20 60 

50 tys. zł - 100 tys. zł 7 32 

101 tys. zł - 250 tys. zł 4 19 

251 tys. zł - 500 tys. zł 128 24 

powyżej 500 tys. zł  5 17 

nie wiem / trudno powiedzieć 61 52 

 

 Zagwarantowany okres działania badanych podmiotów w Małopolsce w połowie 

roku 2011 wyniósł średnio 38 miesięcy, przy czym najdłuższy był dla jednostek 

zajmujących się usługami gastronomicznymi (średnio 70 miesięcy), a najkrótszy dla 

jednostek zajmujących się 

zakwaterowaniem (średnio 19 miesięcy). 

W przypadku organizatorów turystyki 

średnia wartość wyniosła 33 miesiące.  

Wystąpiły znaczne różnice ze względu na 

zasięg działalności przedsiębiorstwa: 

średni okres zagwarantowanej działalności 

był najdłuższy i wynosił 103 miesiące dla 

przedsiębiorstw o zasięgu regionalnym, a 

w przypadku przedsiębiorstw o zasięgu 

lokalnym lub międzynarodowym był 

najkrótszy i wynosił odpowiednio 20 i 19 

miesięcy. 

Średni zagwarantowany okres działania 

różnił się ze względu na wielkość 

przedsiębiorstwa i był znacznie krótszy dla 

mikroprzedsiębiorstw (średnio 27 miesięcy) niż dla większych firm (średnio 101 

miesięcy). 

Wykres 4. Średni zagwarantowany okres 

działalności – porównanie danych ogólnopolskich  

i dla województwa małopolskiego (w miesiącach) 
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Uzyskane wyniki dla małopolskich przedsiębiorstw są zbliżone do wyników 

ogólnopolskich dla sekcji działalności związanej z zakwaterowaniem, usługami 

gastronomicznymi oraz dla sekcji działalności organizatorów turystyki, przy czym 

w pierwszym przypadku w Małopolsce są one nieznacznie wyższe, a w drugim – 

nieznacznie niższe niż w skali kraju (patrz: Wykres 4). 

Popyt 

W II kwartale w badanych przedsiębiorstwach popyt na sprzedawane przez nie usługi 

częściej spadał (39,7%) niż wzrastał (22,5%). Miało to miejsce niezależnie od tego, 

jaka była główna działalność przedsiębiorstwa, przy czym spadek popytu był bardziej 

odczuwalny w przypadku usług zakwaterowania i gastronomicznych (odpowiednio 

48,6% oraz 41,7%) niż w przypadku usług związanych z organizacją turystyki (28,6%). 

Ponownie w lepszej sytuacji znalazły się większe przedsiębiorstwa. Wzrost popytu na 

ich usługi został wskazany przez 38,7% respondentów, a spadek przez 29%. Wśród 

badanych mikroprzedsiębiorstw popyt na usługi wzrastał dwukrotnie rzadziej 

(w 19,7% przypadków) niż w przypadku firm większych. Według deklaracji 

respondentów w zdecydowanie najgorszej sytuacji były firmy o zasięgu lokalnym, 

w przypadku których popyt wzrósł w 15% podmiotów, a spadał w 45%. 

Po pierwszym półroczu popyt na usługi oferowane przez badane jednostki wzrósł 

w 27% przypadków i spadł w 31,9% przypadków. Popyt na usługi ankietowanych firm 

o zasięgu lokalnym rósł najrzadziej (16,7%), a spadał najczęściej w przypadku 

podmiotów o zasięgu ogólnopolskim (39,6%) i lokalnym (38,3%). Przedstawiciele 

większych firm deklarowali wzrost popytu na usługi blisko dwa razy częściej niż 

przedstawiciele mikroprzedsiębiorstw (24,3% i 41,9%). 
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A2. Jak w okresie od kwietnia do czerwca zmieniał się popyt na usługi sprzedawane przez jednostkę? 

 
wzrastał 

pozostał bez 
zmian 

spadał liczebność 
wskaźnik 

koniunktury 

  OGÓŁEM 22,5% 37,7% 39,7% 204 -17,2% 
główna działalność 
przedsiębiorstwa 

działalność organizatorów turystyki 25,7% 45,7% 28,6% 70 -2,9% 

hotelarstwo / ośrodki wypoczynkowe 24,3% 27,0% 48,6% 74 -24,3% 

gastronomia 16,7% 41,7% 41,7% 60 -25,0% 

zasięg działalności 
przedsiębiorstwa 

lokalny (dane miasto i jego okolice) 15,0% 40,0% 45,0% 60 -30,0% 

regionalny (dane województwo) 35,0% 30,0% 35,0% 20 0,0% 

ogólnopolski 22,6% 35,8% 41,5% 53 -18,9% 

międzynarodowy (w tym ogólnopolski) 25,4% 39,4% 35,2% 71 -9,9% 

wielkość 
zatrudnienia 

mikroprzedsiębiorstwa 19,7% 38,7% 41,6% 173 -22,0% 

większe przedsiębiorstwa 38,7% 32,3% 29,0% 31 +9,7% 

przychody, jakie 
osiągnęło 
przedsiębiorstwo  
w ostatnim roku 
obrotowym (2010) 

poniżej 50 tys. zł 13,3% 41,7% 45,0% 60 -31,7% 

50 tys. zł - 100 tys. zł 21,9% 34,4% 43,8% 32 -21,9% 

101 tys. zł - 250 tys. zł 21,1% 42,1% 36,8% 19 -15,8% 

251 tys. zł - 500 tys. zł 20,8% 29,2% 50,0% 24 -29,2% 

powyżej 500 tys. zł 41,2% 41,2% 17,6% 17 +23,6% 

nie wiem / trudno powiedzieć 28,8% 36,5% 34,6% 52 -5,8% 

 

A6. Jak zmienił się po pierwszym półroczu popyt na usługi sprzedawane przez Państwa jednostkę? 

 
wzrósł 

pozostał bez 
zmian 

spadł liczebność 
wskaźnik 

koniunktury 

  OGÓŁEM 27,0% 41,2% 31,9% 204 -4,9% 
główna działalność 
przedsiębiorstwa 

działalność organizatorów turystyki 32,9% 40,0% 27,1% 70 +5,7% 

hotelarstwo / ośrodki wypoczynkowe 27,0% 37,8% 35,1% 74 -8,1% 

gastronomia 20,0% 46,7% 33,3% 60 -13,3% 

zasięg działalności 
przedsiębiorstwa 

lokalny (dane miasto i jego okolice) 16,7% 45,0% 38,3% 60 -21,7% 

regionalny (dane województwo) 35,0% 40,0% 25,0% 20 +10,0% 

ogólnopolski 30,2% 30,2% 39,6% 53 -9,4% 

międzynarodowy (w tym ogólnopolski) 31,0% 46,5% 22,5% 71 +8,5% 

wielkość 
zatrudnienia 

mikroprzedsiębiorstwa 24,3% 41,6% 34,1% 173 -9,8% 

większe przedsiębiorstwa 41,9% 38,7% 19,4% 31 +22,6% 

przychody, jakie 
osiągnęło 
przedsiębiorstwo  
w ostatnim roku 
obrotowym (2010) 

poniżej 50 tys. zł 20,0% 40,0% 40,0% 60 -20,0% 

50 tys. zł - 100 tys. zł 28,1% 37,5% 34,4% 32 -6,3% 

101 tys. zł - 250 tys. zł 31,6% 47,4% 21,1% 19 +10,5% 

251 tys. zł - 500 tys. zł 25,0% 37,5% 37,5% 24 -12,5% 

powyżej 500 tys. zł 41,2% 47,1% 11,8% 17 +29,4% 

nie wiem / trudno powiedzieć 28,8% 42,3% 28,8% 52 0,0% 

 

Saldo koniunktury dla ogółu firm wskazuje na brak zmian popytu. Wśród grup 

przedsiębiorstw wyróżnionych ze względu na zasięg działalności jedynie w przypadku 

firm o zasięgu lokalnym nastąpił umiarkowany spadek popytu (-21,7%), natomiast 

w przypadku pozostałych firm saldo koniunktury było minimalnie dodatnie lub 

minimalnie ujemne. Minimalnie spadł również popyt na usługi gastronomiczne. 

Mikroprzedsiębiorstwa znalazły się na granicy spadku popytu (-9,8%), natomiast 

popyt na usługi większych przedsiębiorstw umiarkowanie wzrósł (22,6%). 
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Wykres 5. Wskaźnik koniunktury  – popyt na oferowane usługi (WM) 

 

 

W drugim kwartale 2011 popyt na usługi gastronomiczne i związane 

z zakwaterowaniem w Polsce minimalnie wzrósł (16,4%), natomiast w województwie 

małopolskim nieznacznie spadł (-

10,4%). Popyt na usługi związane z 

organizacją turystyki w skali kraju 

wyraźnie wzrósł (37,7%), a w 

województwie małopolskim pozostał 

bez zmian (5,7%). 

 

 

Zatrudnienie 

Po pierwszym półroczu zatrudnienie w 

większości przedsiębiorstw pozostało 

bez zmian – takie deklaracje 

obejmowały 87,7% badanych firm z 

Małopolski. Występujące różnice między grupami przedsiębiorstw wyróżnionymi ze 

względu na ich profil lub zasięg działalności, w odsetku firm, w których zatrudnienie 

wzrosło lub spadło, są niewielkie, kilkuprocentowe. Zatrudnienie rosło nieco częściej 
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w przypadku większych podmiotów (16,1%) niż w przypadku mikroprzedsiębiorstw 

(3,5%). 

 

Sprzedaż 

W pierwszym półroczu 2011 roku sprzedaż badanych przedsiębiorstw częściej spadała 

niż rosła. Miało to miejsce w przypadku wszystkich kategorii przedsiębiorstw 

wyróżnionych ze względu na główną działalność. Odsetek przedsiębiorstw, w których 

sprzedaż wzrosła, wynosił od 18,3% dla firm świadczących usługi gastronomiczne, do 

28,6% dla organizatorów turystyki. Proporcja firm, których sprzedaż spadła, 

w przypadku wszystkich trzech sektorów działalności wynosiła około jednej trzeciej. 

Po raz kolejny wystąpiły znaczne różnice między mikroprzedsiębiorstwami a firmami 

większymi – wzrost sprzedaży wśród tych drugich był deklarowany dwa razy częściej 

niż w przypadku podmiotów mikro (odpowiednio większe przedsiębiorstwa: 41,9%, 

mikroprzedsiębiorstwa: 20,8%), a spadek niemal dwukrotnie rzadziej (odpowiednio 

19,4% i 35,3%). 
 

A3. Jak po pierwszym półroczu zmieniło się zatrudnienie Państwa jednostki? 

 
wzrosło 

pozostało bez 
zmian 

spadło liczebność 
wskaźnik 

koniunktury 

  OGÓŁEM 5,4% 87,7% 6,9% 204 -1,5% 
główna działalność 
przedsiębiorstwa 

działalność organizatorów turystyki 2,9% 97,1% 0,0% 70 +2,9% 

hotelarstwo / ośrodki wypoczynkowe 4,1% 85,1% 10,8% 74 -6,8% 

gastronomia 10,0% 80,0% 10,0% 60 0,0% 

zasięg działalności 
przedsiębiorstwa 

lokalny (dane miasto i jego okolice) 8,3% 81,7% 10,0% 60 -1,7% 

regionalny (dane województwo) 10,0% 75,0% 15,0% 20 -5,0% 

ogólnopolski 5,7% 92,5% 1,9% 53 +3,8% 

międzynarodowy (w tym ogólnopolski) 1,4% 93,0% 5,6% 71 -4,2% 

wielkość 
zatrudnienia 

mikroprzedsiębiorstwa 3,5% 90,2% 6,4% 173 -2,9% 

większe przedsiębiorstwa 16,1% 74,2% 9,7% 31 +6,5% 

przychody, jakie 
osiągnęło 
przedsiębiorstwo  
w ostatnim roku 
obrotowym (2010) 

poniżej 50 tys. zł 3,3% 91,7% 5,0% 60 -1,7% 

50 tys. zł - 100 tys. zł 3,1% 84,4% 12,5% 32 -9,4% 

101 tys. zł - 250 tys. zł 10,5% 84,2% 5,3% 19 +5,3% 

251 tys. zł - 500 tys. zł 8,3% 83,3% 8,3% 24 0,0% 

powyżej 500 tys. zł  5,9% 88,2% 5,9% 17 0,0% 

nie wiem / trudno powiedzieć 5,8% 88,5% 5,8% 52 0,0% 

A7. Jak zmieniła się po pierwszym półroczu sprzedaż usług w Państwa jednostce? 

 
wzrosła 

pozostała  
bez zmian 

spadła liczebność 
wskaźnik 

koniunktury 

  OGÓŁEM 24,0% 43,1% 32,8% 204 -8,8% 
główna działalność 
przedsiębiorstwa 

działalność organizatorów turystyki 28,6% 41,4% 30,0% 70 -1,4% 

hotelarstwo / ośrodki wypoczynkowe 24,3% 40,5% 35,1% 74 -10,8% 

gastronomia 18,3% 48,3% 33,3% 60 -15,0% 

zasięg działalności 
przedsiębiorstwa 

lokalny (dane miasto i jego okolice) 11,7% 46,7% 41,7% 60 -30,0% 

regionalny (dane województwo) 30,0% 50,0% 20,0% 20 +10,0% 
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Saldo koniunktury nie wskazuje, by po pierwszym półroczu w sprzedaży badanych 

firm zaszły istotne zmiany (-8,8%). Umiarkowany wzrost sprzedaży nastąpił jedynie 

w przypadku większych firm (+22,6%), a umiarkowane spadki sprzedaży nastąpiły w 

mikroprzedsiębiorstwach (-14,5%) oraz firmach zajmujących się zakwaterowaniem  

(-10,8%) oraz gastronomią (-15,0%). Wystąpił również wyraźny spadek sprzedaży 

w firmach o zasięgu lokalnym (-30,0%). 

  

ogólnopolski 28,3% 37,7% 34,0% 53 -5,7% 

międzynarodowy (w tym ogólnopolski) 29,6% 42,3% 28,2% 71 +1,4% 

wielkość 
zatrudnienia 

mikroprzedsiębiorstwa 20,8% 43,9% 35,3% 173 -14,5% 

większe przedsiębiorstwa 41,9% 38,7% 19,4% 31 +22,6% 

przychody, jakie 
osiągnęło 
przedsiębiorstwo  
w ostatnim roku 
obrotowym (2010) 

poniżej 50 tys. zł 18,3% 43,3% 38,3% 60 -20,0% 

50 tys. zł - 100 tys. zł 12,5% 53,1% 34,4% 32 -21,9% 

101 tys. zł - 250 tys. zł 31,6% 42,1% 26,3% 19 +5,3% 

251 tys. zł - 500 tys. zł 25,0% 33,3% 41,7% 24 -16,7% 

powyżej 500 tys. zł  41,2% 47,1% 11,8% 17 29,4% 

nie wiem / trudno powiedzieć 28,8% 40,4% 30,8% 52 -1,9% 



 

 

18 | S t r o n a  

 

Wykres 7. Wskaźnik koniunktury - sprzedaż  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzyskane dla województwa 

małopolskiego wyniki na tle kraju są 

niskie. W przypadku Sekcji I 

(zakwaterowanie, usługi gastronomiczne) 

w skali kraju nastąpił umiarkowany wzrost 

sprzedaży (+16,5%), natomiast w 

województwie małopolskim – 

umiarkowany spadek (-12,7%). 

W przypadku Sekcji N, 79 (działalność 

organizatorów turystyki) w Polsce nastąpił 

wyraźny wzrost sprzedaży (+39,8%), 

natomiast w województwie małopolskim 

sprzedaż nie zmieniła się (-1,4%). 

 

 

Moce produkcyjne 

Badane firmy w połowie 2011 roku wykorzystywały 59% swoich mocy produkcyjnych. 

W wyróżnionych grupach przedsiębiorstw wyniki były wyrównane i mieściły się 
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w przedziale od 52,4% (hotelarstwo, ośrodki wypoczynkowe) do 65% (działalność 

organizatorów turystyki). Jedynie w przypadku grup przedsiębiorstw wyróżnionych ze 

względu na osiągnięte w ostatnim roku przychody różnice były większe. Niemniej, dla 

podmiotów, których przychody osiągnęły więcej niż 500 tys. zł brutto, średnie 

wykorzystanie pełnych mocy produkcyjnych wyniosło 77%. 

 

A8. Jaki procent posiadanych pełnych mocy produkcyjnych (pracownicy, wyposażenie, środki 
transportu, powierzchnia itd.) Państwa jednostki był w połowie obecnego roku 
wykorzystywany? 

 średnia liczebność 

  OGÓŁEM 59,0% 204 
główna działalność 
przedsiębiorstwa 

działalność organizatorów turystyki 64,7% 70 

hotelarstwo / ośrodki wypoczynkowe 52,4% 74 

gastronomia 60,5% 60 

zasięg działalności 
przedsiębiorstwa 

lokalny (dane miasto i jego okolice) 59,3% 60 

regionalny (dane województwo) 60,2% 20 

ogólnopolski 59,0% 53 

międzynarodowy (w tym ogólnopolski) 58,4% 71 

wielkość zatrudnienia mikroprzedsiębiorstwa 58,4% 173 

większe przedsiębiorstwa 62,5% 31 

przychody, jakie 
osiągnęło 
przedsiębiorstwo  
w ostatnim roku 
obrotowym (2010) 

poniżej 50 tys. zł 52,9% 60 

50 tys. zł - 100 tys. zł 63,0% 32 

101 tys. zł - 250 tys. zł 66,6% 19 

251 tys. zł - 500 tys. zł 59,8% 24 

powyżej 500 tys. zł 77,0% 17 

nie wiem / trudno powiedzieć 54,6% 52 
 

Sytuacja finansowa 

Nieco ponad jedna piąta respondentów z Małopolski zadeklarowała, że sytuacja 

finansowa ich przedsiębiorstwa po pierwszym półroczu poprawiła się (22,1%). 

Jednocześnie nieco ponad jedna czwarta, czyli nieznacznie więcej, stwierdziła, że 

sytuacja finansowa w ich przedsiębiorstwie pogorszyła się (28,4%). 

W grupach przedsiębiorstw wyróżnionych ze względu na główną prowadzoną 

działalność najczęściej poprawę sytuacji finansowej deklarowali przedstawiciele firm 

zajmujących się organizacją turystyki (25,7%), prawie równie często firm 

świadczących usługi zakwaterowania (24,3%). Nieco rzadziej (15,0%) deklarowali 

poprawę sytuacji finansowej przedstawiciele firm świadczących usługi 

gastronomiczne. W przypadku pogorszenia sytuacji finansowej było odwrotnie – 

najczęściej pogarszała się sytuacja firm świadczących usługi gastronomiczne (38,3%), 

a najrzadziej organizatorów turystyki (21,4%). Po raz kolejny w badanych 

mikroprzedsiębiorstwach poprawa sytuacji następowała rzadziej (20,2%), 
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a pogorszenie sytuacji częściej (30,1%) niż w większych podmiotach (odpowiednio 

32,3% i 19,4%). 

 

 

Saldo koniunktury dla sytuacji finansowej wyniosło -6,4% dla ogółu badanych firm, co 

wskazuje na brak istotnych zmian w tym obszarze. Jednocześnie salda koniunktury dla 

poszczególnych grup przedsiębiorstw wskazują na umiarkowane pogorszenie się 

sytuacji finansowej firm świadczących usługi gastronomiczne (-23,3%) oraz firm 

o zasięgu lokalnym (-20%). Minimalnej poprawie uległa sytuacja finansowa małych, 

średnich i dużych przedsiębiorstw (+12,9%). 

 

 

 

 

 

 

A10. Jak zmieniła się po pierwszym półroczu sytuacja finansowa Państwa jednostki? 

 
poprawiła się 

pozostała bez 
zmian 

pogorszyła 
się 

liczebność 
wskaźnik 

koniunktury 

  OGÓŁEM 22,1% 49,5% 28,4% 204 -6,4% 
główna 
działalność 
przedsiębiorstwa 

działalność organizatorów turystyki 25,7% 52,9% 21,4% 70 +4,3% 

hotelarstwo / ośrodki 
wypoczynkowe 

24,3% 48,6% 27,0% 74 -2,7% 

gastronomia 15,0% 46,7% 38,3% 60 -23,3% 

zasięg 
działalności 
przedsiębiorstwa 

lokalny (dane miasto i jego okolice) 15,0% 50,0% 35,0% 60 -20,0% 

regionalny (dane województwo) 20,0% 60,0% 20,0% 20 0,0% 

ogólnopolski 26,4% 49,1% 24,5% 53 +1,9% 

międzynarodowy (w tym 
ogólnopolski) 

25,4% 46,5% 28,2% 71 -2,8% 

wielkość 
zatrudnienia 

mikroprzedsiębiorstwa 20,2% 49,7% 30,1% 173 -9,8% 

większe przedsiębiorstwa 32,3% 48,4% 19,4% 31 +12,9% 

przychody, jakie 
osiągnęło 
przedsiębiorstwo  
w ostatnim roku 
obrotowym 
(2010) 

poniżej 50 tys. zł 18,3% 46,7% 35,0% 60 -16,7% 

50 tys. zł - 100 tys. zł 18,8% 46,9% 34,4% 32 -15,6% 

101 tys. zł - 250 tys. zł 31,6% 52,6% 15,8% 19 +15,8% 

251 tys. zł - 500 tys. zł 20,8% 45,8% 33,3% 24 -12,5% 

powyżej 500 tys. zł  41,2% 52,9% 5,9% 17 +35,3% 

nie wiem / trudno powiedzieć 19,2% 53,8% 26,9% 52 -7,7% 
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Wykres 9. Wskaźnik koniunktury – sytuacja finansowa 

 

W skali kraju ani w Sekcji I, ani w dziale 79 

Sekcji N nie zaszły zmiany w sytuacji 

finansowej przedsiębiorstw (patrz: Wykres 

11). Wskaźnik koniunktury w obu tych 

przypadkach nie przekroczył wartości 10%. 

W województwie małopolskim nastąpiło 

minimalne pogorszenie sytuacji finansowej 

przedsiębiorstw zaliczanych do Sekcji I  

(-11,9%). Zmianę tę odczuły w największym 

stopniu przedsiębiorstwa oferujące usługi 

gastronomiczne (patrz: Wykres 9). Według 

powszechnie stosowanej interpretacji sald 

koniunktury sytuacja organizatorów 

turystyki w województwie małopolskim 

pozostała bez zmian (+4,3%). 
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Opóźnienia w płatnościach 

Przedstawiciele badanych firm w ponad połowie przypadków zadeklarowali brak 

opóźnień w płatnościach (55,4%). Opóźnienia zwiększyły się w 8,3% firm, 

a zmniejszyły się w 2%. Odsetki te są w większości przypadków zbliżone we 

wszystkich wyróżnionych grupach firm. Minimalnie częściej zwiększenie opóźnień 

w płatnościach po pierwszym półroczu deklarowali respondenci z większych firm 

(12,9%), podmiotów o zasięgu regionalnym (10%) oraz przedsiębiorstw oferujących 

usługi gastronomiczne (10%). 

Saldo koniunktury dla pytania dotyczącego opóźnień w płatnościach po pierwszej 

połowie roku wyniosło -14,1%, co wskazuje na minimalne zmiany w tym obszarze (zła 

koniunktura). Jedynie w przypadku małych, średnich i dużych przedsiębiorstw 

w Małopolsce można mówić o zmianie wyraźnej (-26,7%). 

A11. Jak zmieniły się po pierwszym półroczu opóźnienia płatności za usługi wykonane przez Państwa jednostkę? 

 
zwiększyły 

się 
pozostały 
bez zmian 

zmniejszyły 
się 

brak 
opóźnień 
płatności 

liczebność 
wskaźnik 

koniunktury 

  
OGÓŁEM 

8,3% 34,3% 2,0% 55,4% 
204 -14,1% 

18,6% 76,9% 4,5% - 
główna działalność 
przedsiębiorstwa działalność organizatorów turystyki 

7,1% 41,4% 1,4% 50,0% 
70 -11,4% 

14,2% 83,0% 2,8% - 

hotelarstwo / ośrodki wypoczynkowe 
8,1% 32,4% 2,7% 56,8% 

74 -12,5% 
18,8% 75,0% 6,3% - 

gastronomia 
10,0% 28,3% 1,7% 60,0% 

60 -20,7% 
25,0% 70,8% 4,3% - 

zasięg działalności 
przedsiębiorstwa lokalny (dane miasto i jego okolice) 

8,3% 21,7% 1,7% 68,3% 
60 -20,8% 

26,2% 68,5% 5,4% - 

regionalny (dane województwo) 
10,0% 40,0% 0,0% 50,0% 

20 -20,0% 
20,0% 80,0% 0,0% - 

ogólnopolski 
9,4% 32,1% 1,9% 56,6% 

53 -17,3% 
21,7% 74,0% 4,4% - 

międzynarodowy (w tym ogólnopolski) 
7,0% 45,1% 2,8% 45,1% 

71 -7,7% 
12,8% 82,1% 5,1% - 

wielkość 
zatrudnienia mikroprzedsiębiorstwa 

7,5% 34,1% 2,3% 56,1% 
173 -11,9% 

17,1% 77,7% 5,2% - 

większe przedsiębiorstwa 
12,9% 35,5% 0,0% 51,6% 

31 -26,7% 
26,7% 73,3% 0,0% - 

przychody, jakie 
osiągnęło 
przedsiębiorstwo  
w ostatnim roku 
obrotowym (2010) 

poniżej 50 tys. zł 
1,7% 35,0% 1,7% 61,7% 

60 0,0% 
4,4% 91,1% 4,4% - 

50 tys. zł - 100 tys. zł 
18,8% 18,8% 0,0% 62,5% 

32 -50,0% 
50,0% 50,0% 0,0% - 

101 tys. zł - 250 tys. zł 
5,3% 36,8% 5,3% 52,6% 

19 0,0% 
11,2% 77,6% 11,2% - 

251 tys. zł - 500 tys. zł 
25,0% 37,5% 0,0% 37,5% 

24 -40,0% 
40,0% 60,0% 0,0% - 

powyżej 500 tys. zł 
11,8% 35,3% 5,9% 47,1% 

17 -11,2% 
22,3% 66,6% 11,1% - 

nie wiem / trudno powiedzieć 
1,9% 40,4% 1,9% 55,8% 

52 0,0% 
4,3% 91,4% 4,3% - 
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Wykres 11. Opóźnienia w płatnościach – dane z województwa małopolskiego 

 
 

 

Opóźnienia w płatnościach po pierwszym półroczu w badanych przedsiębiorstwach w 

WM minimalnie się zwiększyły 

(koniunktura się pogorszyła) w każdej z 

badanych sekcji (wartość bezwzględna 

wskaźników koniunktury jest większa niż 

10%). W skali ogólnopolskiej nie 

zaobserwowano zmian w tym zakresie. 

 

 

 

Ceny 

W większości badanych przedsiębiorstw (63,2%) po pierwszym półroczu ceny usług 

pozostały bez zmian. Wzrost cen został wskazany przez blisko jedną czwartą 

respondentów (23,5%), a spadek przez 13,2%. Zmiany cen nie dotyczyły wszystkich 

badanych typów usług w takim samym stopniu. Najczęściej rosły i jednocześnie 

najrzadziej spadały ceny usług organizatorów turystyki (odpowiednio 38,6% i 2,9%), 
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a najrzadziej rosły i najczęściej spadały u podmiotów związanych z zakwaterowaniem 

(odpowiednio 12,2% i 27,0%). Różnice między mikroprzedsiębiorstwami i większymi 

firmami były nieznaczne.  

A12. Jak zmieniły się po pierwszym półroczu ceny usług sprzedawanych przez Państwa jednostkę? 

 
wzrosły 

pozostały  
bez zmian 

spadły liczebność 
wskaźnik 

koniunktury 

  OGÓŁEM 23,5% 63,2% 13,2% 204 +10,3% 
główna działalność 
przedsiębiorstwa 

działalność organizatorów turystyki 38,6% 58,6% 2,9% 70 +35,7% 

hotelarstwo / ośrodki wypoczynkowe 12,2% 60,8% 27,0% 74 -14,9% 

gastronomia 20,0% 71,7% 8,3% 60 +11,7% 

zasięg działalności 
przedsiębiorstwa 

lokalny (dane miasto i jego okolice) 23,3% 65,0% 11,7% 60 +11,7% 

regionalny (dane województwo) 30,0% 65,0% 5,0% 20 +25,0% 

ogólnopolski 22,6% 67,9% 9,4% 53 +13,2% 

międzynarodowy (w tym ogólnopolski) 22,5% 57,7% 19,7% 71 +2,8% 

wielkość 
zatrudnienia 

mikroprzedsiębiorstwa 23,7% 62,4% 13,9% 173 +9,8% 

większe przedsiębiorstwa 22,6% 67,7% 9,7% 31 +12,9% 

przychody, jakie 
osiągnęło 
przedsiębiorstwo  
w ostatnim roku 
obrotowym (2010) 

poniżej 50 tys. zł 13,3% 75,0% 11,7% 60 +1,7% 

50 tys. zł - 100 tys. zł 28,1% 59,4% 12,5% 32 +15,6% 

101 tys. zł - 250 tys. zł 21,1% 63,2% 15,8% 19 +5,3% 

251 tys. zł - 500 tys. zł 29,2% 54,2% 16,7% 24 +12,5% 

powyżej 500 tys. zł 47,1% 35,3% 17,6% 17 +29,5% 

nie wiem / trudno powiedzieć 23,1% 65,4% 11,5% 52 +11,5% 

 

W przypadku cen usług należy mówić o minimalnym ich wzroście, przy czym 

w przypadku działalności organizatorów turystyki nastąpiła wyraźna zmiana (wskaźnik 

koniunktury: +35,7%), w usługach gastronomicznych minimalny wzrost (+11,7%),  

a w usługach związanych z zakwaterowaniem minimalny spadek koniunktury  

(-14,9%). 
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Wykres 13. Wskaźnik koniunktury – ceny usług 

 

 

Sytuacja firm należących do Sekcji I PKD 

w województwie małopolskim i w całej 

Polsce po pierwszym półroczu była 

podobna – w obydwu przypadkach ceny 

pozostały na zbliżonym poziomie. 

Natomiast w przypadku działalności 

organizatorów turystyki w województwie 

małopolskim można było zaobserwować 

wyraźny wzrost koniunktury, który nie 

wstąpił w skali ogólnopolskiej. 
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3.3. Bariery działalności 

Wśród badanych przedsiębiorstw brak barier działalności zadeklarowało 8,8% 

respondentów. W obydwu badanych sekcjach PKD2 wynik był zbliżony do 

obserwowanego w skali ogólnopolskiej. Najczęściej wymienianymi barierami, 

wskazanymi przez niecałe dwie piąte respondentów, są: niedostateczny popyt 

(39,2%), niepewność ogólnej sytuacji gospodarczej (37,7%) oraz konkurencja firm 

krajowych (35,3%). 

Niedostateczny popyt częściej stanowi przeszkodę w działalności zaliczanej do Sekcji I, 

czyli w usługach gastronomicznych i związanych z zakwaterowaniem (dane dla 

Małopolski: zakwaterowanie i gastronomia 45,5%; działalność organizatorów 

turystyki 27,1%) i w tej sekcji w województwie małopolskim jest obserwowany 

częściej niż w Polsce (30,6%). Z kolei w Sekcji N, w dziale 79 niedostateczny popyt 

w województwie małopolskim, jest rzadziej wymienianą barierą (27,1%) niż w skali 

kraju (50,6%). 

Druga najczęściej wskazywana bariera – niepewność sytuacji gospodarczej3 – była 

prawie równie często wymieniana przez przedstawicieli obydwu sekcji (dane dla 

Małopolski: zakwaterowanie i gastronomia 35,8%; działalność organizatorów 

turystyki 41,4%). 

Konkurencja firm krajowych nieznacznie częściej (o 8,1%) była wskazywana jako 

bariera działalności przedsiębiorstw w województwie małopolskim przez 

respondentów związanych z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (38,1%) 

niż przez organizatorów turystyki (30%). W przypadku obydwu rodzajów działalności 

bariera ta jest wymieniana przez przedstawicieli firm z województwa małopolskiego 

rzadziej niż ma to miejsce w przypadku firm z Polski (dla Sekcji I: 47,2%; dla Sekcji 

N/079: 34,8%). 

Koszty zatrudnienia zostały uznane za barierę w działalności przedsiębiorstwa przez 

27,5% respondentów, odpowiednio 30,1% w Sekcji I i 21,4% w dziale 79 Sekcji N. 

W obydwu przypadkach odsetek ten jest znacznie niższy od obserwowanego w skali 

kraju, o około 36%. 

Podobnie w przypadku barier – obciążenia na rzecz budżetu oraz niejasne i niespójne 

przepisy prawne, wymieniane są przez 17,2% respondentów. Jednakże częściej były 

uznawane za barierę przez przedsiębiorców z Polski niż przez przedsiębiorców 

                                                   
2
 Sekcja I oraz Sekcji N/079 (PKD 2007) 

3
 Bariera nie występująca w badaniach GUS 
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z województwa małopolskiego (patrz: Wykres 15). Pozostałe bariery, takie jak 

niedobór powierzchni usługowej i/lub wyposażenia, konkurencja firm zagranicznych, 

niedobór wykwalifikowanej kadry oraz trudności z uzyskaniem kredytu były 

wymieniane przez kilka procent respondentów. 
Wykres 15. Bariery działalności w I półroczu (wskaźnik intensywności odczuwania każdej z barier

4
) 

 

 

W pytaniach wielokrotnego wyboru, jakim jest pytanie o bariery działalności, wyniki 

przedstawiane są na dwa sposoby. W pierwszym etapie naliczane są jako wskaźniki 

intensywności odczuwania każdej z barier (Wykres 15), natomiast w drugim jako 

wskaźniki struktury sygnalizowanych barier – prezentowany jest rozkład procentowy 

wskazanych barier w sumie zgłoszonych barier. 

W województwie małopolskim najczęściej spotykane bariery działalności firm to 

niedostateczny popyt (19,0% wszystkich barier), niepewność ogólnej sytuacji 

gospodarczej (18,3%) oraz konkurencja firm krajowych (17,1%). Nieco rzadziej 

                                                   
4
 Wskaźnik intensywności odczuwania każdej z barier – udział procentowy firm wskazujących daną barierę 

w sumie przedsiębiorstw zgłaszających bariery. 
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wskazywane są koszty zatrudnienia (13,3%) oraz wysokie obciążenia na rzecz budżetu 

oraz niejasne i niespójne przepisy prawne (8,3%). 

Wykres 16. Wskaźnik struktury sygnalizowanych barier (Małopolska) 
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3.4. Prognoza sytuacji gospodarczej na III kwartał 2011 roku 

Ogólna sytuacja przedsiębiorstwa 

Ponad jedna trzecia (35,3%) przedstawicieli firm zadeklarowała, że w okresie od lipca 

do września sytuacja ich przedsiębiorstw poprawi się. Pogorszenie sytuacji 

zadeklarowało 23,5% respondentów. Wyniki dla firm oferujących zarówno usługi 

związane z zakwaterowaniem, gastronomią, jak i działalnością organizatorów 

turystyki, były zbliżone (od 32% do 37%). W przypadku usług gastronomicznych 

pogorszenie sytuacji zostało wskazane równie często jak jej poprawa (w 31,7% 

przypadków). Odsetek większych firm, których sytuacja poprawiała się, był nieco 

wyższy niż w przypadku mikroprzedsiębiorstw (48,4% a 32,9%), a odsetek tych, 

w których pogarszała się – nieco niższy niż w przypadku mikroprzedsiębiorstw (16,1% 

a 24,9%). 

 

  

A13. Jak Państwa zdaniem w okresie od lipca do września zmienia się ogólna sytuacja gospodarcza Państwa jednostki? 

 
poprawia się 

pozostaje bez 
zmian 

pogarsza się liczebność 
wskaźnik 

koniunktury 

  OGÓŁEM 35,3% 41,2% 23,5% 204 +11,8% 
główna działalność 
przedsiębiorstwa 

działalność organizatorów turystyki 37,1% 40,0% 22,9% 70 +14,3% 

hotelarstwo / ośrodki wypoczynkowe 36,5% 45,9% 17,6% 74 +18,9% 

gastronomia 31,7% 36,7% 31,7% 60 0,0% 

zasięg działalności 
przedsiębiorstwa 

lokalny (dane miasto i jego okolice) 36,7% 36,7% 26,7% 60 +10,0% 

regionalny (dane województwo) 35,0% 35,0% 30,0% 20 +5,0% 

ogólnopolski 35,8% 35,8% 28,3% 53 +7,5% 

międzynarodowy (w tym ogólnopolski) 33,8% 50,7% 15,5% 71 +18,3% 

wielkość 
zatrudnienia 

mikroprzedsiębiorstwa 32,9% 42,2% 24,9% 173 +8,1% 

większe przedsiębiorstwa 48,4% 35,5% 16,1% 31 +32,3% 

przychody, jakie 
osiągnęło 
przedsiębiorstwo  
w ostatnim roku 
obrotowym (2010) 

poniżej 50 tys. zł 26,7% 46,7% 26,7% 60 0,0% 

50 tys. zł - 100 tys. zł 37,5% 34,4% 28,1% 32 +9,4% 

101 tys. zł - 250 tys. zł 36,8% 36,8% 26,3% 19 +10,5% 

251 tys. zł - 500 tys. zł 41,7% 37,5% 20,8% 24 +20,8% 

powyżej 500 tys. zł  41,2% 47,1% 11,8% 17 +29,4% 

nie wiem / trudno powiedzieć 38,5% 40,4% 21,2% 52 +17,3% 
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Wskaźniki koniunktury dla wszystkich wyróżnionych typów przedsiębiorstw są 

dodatnie. Ogółem, w okresie od lipca do września, dawała się zaobserwować 

minimalna poprawa ogólnej sytuacji gospodarczej przedsiębiorstw (11,8%). Poprawa 

dotyczyła działalności organizatorów turystyki (14,3%) oraz usług związanych 

z zakwaterowaniem (18,9%), natomiast sytuacja firm świadczących usługi 

gastronomiczne pozostała bez zmian. Salda koniunktury wskazują na poprawę 

sytuacji firm o zasięgu lokalnym (10%) i międzynarodowym (18,3%) oraz na brak 

zmian w sytuacji firm regionalnych (5,0%) i ogólnopolskich (7,5%). Poprawiała się 

wyraźnie sytuacja większych przedsiębiorstw (32,3%), natomiast sytuacja 

mikroprzedsiębiorstw pozostawała bez zmian (8,1%). 

 

Wykres 17. Wskaźnik koniunktury – zmiana ogólnej sytuacji gospodarczej przedsiębiorstwa w okresie od 

lipca do września 
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Przewidywana ogólna sytuacja 

gospodarcza firm działających na terenie 

województwa małopolskiego w okresie 

od lipca do września była nieco gorsza od 

ogólnopolskich prognoz dla tego okresu. 

W przypadku przedsiębiorstw należących 

do Sekcji I zgodnie z prognozami nastąpił 

minimalny wzrost (prognoza dla Polski 

+18,9%, wynik Małopolski +10,4%). Dla 

Działu 79 sekcji N prognozowany był 

wyraźny wzrost (+39,1%), natomiast 

zgodnie z odpowiedziami respondentów 

wzrost koniunktury w działalności 

organizatorów turystyki w województwie 

małopolskim był umiarkowany (+14,3%). 

 

Popyt 

W okresie od lipca do września w 38,7% badanych przedsiębiorstw odnotowano 

wzrost popytu na usługi, a w 29,9% spadek. Wzrost popytu w minimalnie większym 

stopniu dotyczył hotelarstwa / ośrodków wypoczynkowych (43,2%), a w minimalnie 

mniejszym działalności organizatorów turystyki (37,1%) i gastronomii (35%). Odsetki 

firm, które odnotowały spadek popytu na usługi, były zbliżone niezależnie od rodzaju 

działalności. Mikroprzedsiębiorstwa odnotowywały spadek popytu dwukrotnie 

częściej niż większe przedsiębiorstwa (16,1% a 32,4%), jednocześnie nieco rzadziej 

notując wzrost popytu (37,6% a 45,2%).  

  

Wykres 18. Przewidywana ogólna sytuacja 

gospodarcza w okresie od lipca do września – 

porównanie danych ogólnopolskich z danymi  

dla województwa małopolskiego 

  - Polska 
  - Małopolska 
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Saldo koniunktury (+8,8%) wskazuje, że popyt na usługi badanych przedsiębiorstw 

w okresie od lipca do września pozostanie na zbliżonym poziomie. Minimalny wzrost 

popytu dotyczyć będzie usług zakwaterowania (+12,2%) oraz firm o zasięgu lokalnym 

(+18,3%). Nastąpi również wyraźny wzrost popytu (+29%) na usługi małych, średnich 

i dużych przedsiębiorstw. 

Wykres 19. Wskaźnik koniunktury – zmiana popytu w okresie od lipca do września 

 

Prognozowane w czerwcu dla polskich 
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A14. Jak w okresie od lipca do września zmienia się popyt na usługi sprzedawane przez Państwa jednostkę? 

 
wzrasta 

pozostaje bez 
zmian 

spada liczebność 
wskaźnik 

koniunktury 

  OGÓŁEM 38,7% 31,4% 29,9% 204 +8,8% 
główna działalność 
przedsiębiorstwa 

działalność organizatorów turystyki 37,1% 31,4% 31,4% 70 +5,7% 

hotelarstwo / ośrodki wypoczynkowe 43,2% 25,7% 31,1% 74 +12,2% 

gastronomia 35,0% 38,3% 26,7% 60 +8,3% 

zasięg działalności 
przedsiębiorstwa 

lokalny (dane miasto i jego okolice) 45,0% 28,3% 26,7% 60 +18,3% 

regionalny (dane województwo) 35,0% 35,0% 30,0% 20 +5,0% 

ogólnopolski 35,8% 34,0% 30,2% 53 +5,7% 

międzynarodowy (w tym ogólnopolski) 36,6% 31,0% 32,4% 71 +4,2% 

wielkość 
zatrudnienia 

mikroprzedsiębiorstwa 37,6% 30,1% 32,4% 173 +5,2% 

większe przedsiębiorstwa 45,2% 38,7% 16,1% 31 +29,0% 

przychody, jakie 
osiągnęło 
przedsiębiorstwo  
w ostatnim roku 
obrotowym (2010) 

poniżej 50 tys. zł 36,7% 26,7% 36,7% 60 0,0% 

50 tys. zł - 100 tys. zł 37,5% 21,9% 40,6% 32 -3,1% 

101 tys. zł - 250 tys. zł 36,8% 31,6% 31,6% 19 +5,3% 

251 tys. zł - 500 tys. zł 37,5% 45,8% 16,7% 24 +20,8% 

powyżej 500 tys. zł 41,2% 41,2% 17,6% 17 +23,6% 

nie wiem / trudno powiedzieć 42,3% 32,7% 25,0% 52 +17,3% 

OGÓŁEM GŁÓWNA DZIAŁALNOŚĆ ZASIĘG DZIAŁALNOŚCI 
WIELKOŚĆ 

ZATRUDNIENIA 

Wykres 20. Zmiana popytu w okresie od lipca do 

września – porównanie danych ogólnopolskich 

(prognoza: czerwiec 2011) i danych dla Małopolski 

 
  - Polska 

  - Małopolska 
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gastronomiczne (+22,4%) oraz wyraźny wzrost popytu na usługi organizatorów 

turystyki +43%). W Małopolsce prognozowane wskaźniki koniunktury dla okresu od 

lipca od września były niższe niż ogólnopolskie prognozy dla obydwu rodzajów 

działalności. Popyt na zakwaterowanie 

i usługi gastronomiczne znalazł się na 

granicy wzrostu, natomiast popyt na 

usługi organizatorów turystyki pozostał 

bez zmian. 

 

Zatrudnienie 

Zatrudnienie w dziewięciu na dziesięć 

badanych firm w okresie od lipca do 

września pozostanie bez zmian. Ogółem, 

wzrosty lub spadki zatrudnienia są 

niewielkie dla wszystkich badanych rodzajów działalności i nie przekraczały 10%. 

Jednocześnie wzrost zatrudnienia w mikroprzedsiębiorstwach jest nieco większy (o 

10%) niż wzrost zatrudnienia w małych, średnich i dużych firmach. Spadek 

zatrudnienia w firmach o zasięgu regionalnym jest natomiast nieco większy (wynosił 

20%) niż miało to miejsce w przypadku firm o mniejszym lub większym zasięgu. 
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Salda koniunktury wskazują, że zatrudnienie we wszystkich typach badanych 

przedsiębiorstw pozostanie na zbliżonym poziomie. 

Wykres 21. Wskaźnik koniunktury – zmiany zatrudnienia w okresie od lipca do września 
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A18. Jak w okresie od lipca do września zmienia się zatrudnienie w Państwa firmie? 

 
wzrasta 

pozostaje bez 
zmian 

spada liczebność 
wskaźnik 

koniunktury 

  OGÓŁEM 4,4% 89,2% 6,4% 204 -2,0% 
główna działalność 
przedsiębiorstwa 

działalność organizatorów turystyki 1,4% 97,1% 1,4% 70 0,0% 

hotelarstwo / ośrodki wypoczynkowe 5,4% 86,5% 8,1% 74 -2,7% 

gastronomia 6,7% 83,3% 10,0% 60 -3,3% 

zasięg działalności 
przedsiębiorstwa 

lokalny (dane miasto i jego okolice) 5,0% 85,0% 10,0% 60 -5,0% 

regionalny (dane województwo) 10,0% 70,0% 20,0% 20 -10,0% 

ogólnopolski 5,7% 92,5% 1,9% 53 +3,8% 

międzynarodowy (w tym ogólnopolski) 1,4% 95,8% 2,8% 71 -1,4% 

wielkość 
zatrudnienia 

mikroprzedsiębiorstwa 2,9% 90,8% 6,4% 173 -3,5% 

większe przedsiębiorstwa 12,9% 80,6% 6,5% 31 +6,5% 

przychody, jakie 
osiągnęło 
przedsiębiorstwo  
w ostatnim roku 
obrotowym (2010) 

poniżej 50 tys. zł 0,0% 90,0% 10,0% 60 -10,0% 

50 tys. zł - 100 tys. zł 3,1% 90,6% 6,3% 32 -3,1% 

101 tys. zł - 250 tys. zł 26,3% 73,7% 0,0% 19 +26,3% 

251 tys. zł - 500 tys. zł 8,3% 83,3% 8,3% 24 0,0% 

powyżej 500 tys. zł 0,0% 94,1% 5,9% 17 -5,9% 

nie wiem / trudno powiedzieć 1,9% 94,2% 3,8% 52 -1,9% 

OGÓŁEM GŁÓWNA DZIAŁALNOŚĆ ZASIĘG DZIAŁALNOŚCI 
WIELKOŚĆ 

ZATRUDNIENIA 
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Ogólnopolskie prognozy z czerwca 

zapowiadały minimalny wzrost (+13,8%) 

zatrudnienia w okresie od lipca do 

września w firmach oferujących usługi 

zakwaterowania i gastronomiczne – 

w województwie małopolskim nie 

zaobserwowano wzrostu, prognozowane 

saldo koniunktury przyjęło wartość 

ujemną (-3,0%), ale wciąż wskazującą na 

brak zmian. Sytuacja w działalności 

organizatorów turystyki była zgodna 

z prognozami i nie wystąpiły zmiany, przy 

czym w ogólnopolskiej prognozie saldo 

wynosiło +9,8%, a w wynikach 

uzyskanych dla Małopolski 0%. 

 

Sprzedaż 

W okresie od lipca do września wskazano na wzrost sprzedaży dwóch na pięć 

badanych firm (40,7%), natomiast spadek sprzedaży jednej firm na cztery (24,5%). 

Odsetek firm w których odnotowano wzrost sprzedaży jest nieco wyższy w przypadku 

usług organizacji turystyki (44,3%) oraz zakwaterowania (44,6%), a nieco niższy 

w przypadku usług gastronomicznych (31,7%). Odsetki firm, w których sprzedaż 

spada, są zbliżone dla wszystkich rodzajów usług. Częściej na wzrost sprzedaży 

wskazują większe przedsiębiorstwa (51,6%) niż mikroprzedsiębiorstwa (38,7%). 

Spadek sprzedaży jest częstszy w przypadku mikroprzedsiębiorstw (26,0% 

w porównaniu do 16,1% dla większych przedsiębiorstw). 

  

Wykres 22. Zmiana zatrudnienia w okresie od lipca do 

września – porównanie danych ogólnopolskich 

(prognoza: czerwiec 2011) i danych dla Małopolski 
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Ogółem w badanych firmach w okresie od lipca do września nastąpił minimalny 

wzrost sprzedaży (16,2%). Wzrost ten dotyczył usług organizatorów turystyki oraz 

usług związanych z zakwaterowaniem (odpowiednio 21,4 i 20,3%), natomiast 

sprzedaż usług gastronomicznych pozostała bez zmian (5,0%). Sprzedaż wzrastała 

niezależnie od zasięgu firmy. W przypadku mikroprzedsiębiorstw wzrost sprzedaży był 

minimalny (12,7%), a w przypadku większych firm – wyraźny (35,5%). 

Wykres 23. Wskaźnik koniunktury – zmiana sprzedaży w okresie od lipca do września 
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A15. Jak w okresie od lipca do września zmienia się sprzedaż usług w Państwa jednostce? 

 
wzrasta 

pozostaje bez 
zmian 

spada liczebność 
wskaźnik 

koniunktury 

  OGÓŁEM 40,7% 34,8% 24,5% 204 +16,2% 
główna działalność 
przedsiębiorstwa 

działalność organizatorów turystyki 44,3% 32,9% 22,9% 70 +21,4% 

hotelarstwo / ośrodki wypoczynkowe 44,6% 31,1% 24,3% 74 +20,3% 

gastronomia 31,7% 41,7% 26,7% 60 +5,0% 

zasięg działalności 
przedsiębiorstwa 

lokalny (dane miasto i jego okolice) 40,0% 33,3% 26,7% 60 +13,3% 

regionalny (dane województwo) 40,0% 30,0% 30,0% 20 +10,0% 

ogólnopolski 43,4% 30,2% 26,4% 53 +17,0% 

międzynarodowy (w tym ogólnopolski) 39,4% 40,8% 19,7% 71 +19,7% 

wielkość 
zatrudnienia 

mikroprzedsiębiorstwa 38,7% 35,3% 26,0% 173 +12,7% 

większe przedsiębiorstwa 51,6% 32,3% 16,1% 31 +35,5% 

przychody, jakie 
osiągnęło 
przedsiębiorstwo  
w ostatnim roku 
obrotowym (2010) 

poniżej 50 tys. zł 35,0% 40,0% 25,0% 60 +10,0% 

50 tys. zł - 100 tys. zł 31,3% 34,4% 34,4% 32 -3,1% 

101 tys. zł - 250 tys. zł 47,4% 31,6% 21,1% 19 +26,3% 

251 tys. zł - 500 tys. zł 37,5% 45,8% 16,7% 24 +20,8% 

powyżej 500 tys. zł 58,8% 29,4% 11,8% 17 +47,0% 

nie wiem / trudno powiedzieć 46,2% 26,9% 26,9% 52 +19,2% 

OGÓŁEM GŁÓWNA DZIAŁALNOŚĆ ZASIĘG DZIAŁALNOŚCI 
WIELKOŚĆ 

ZATRUDNIENIA 
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Wzrost sprzedaży usług turystycznych 

w województwie małopolskim w okresie 

od lipca do września jest niższy od 

prognoz ogólnopolskich z czerwca dla 

obydwu badanych sekcji PKD. 

W przypadku Sekcji I prognozowane 

i obserwowane saldo koniunktury 

wskazywało na minimalny wzrost, 

jednak dla województwa małopolskiego 

było niższe o ponad 10%. Dla działu 79 

sekcji N prognozowany był wyraźny 

wzrost (+41,2%), natomiast 

zaobserwowano wzrost umiarkowany 

(+21,4%). 

 
 

 
 

Moce produkcyjne 

Ośmiu na dziesięciu badanych przedsiębiorców deklaruje, że w okresie od lipca do 

września moce produkcyjne ich firmy są wystarczające (80,9%), jeden przedsiębiorca 

na dziesięciu, że są zbyt duże (10,8%), i jeden na dziesięciu, że są zbyt małe (8,3%). 

Wyniki dla mikroprzedsiębiorstw i większych firm są zbliżone. Podobna sytuacja ma 

miejsce w przypadku firm świadczących usługi gastronomiczne i związane 

z zakwaterowaniem – minimalnie więcej wśród nich (13,3%-13,5%) niż wśród 

organizatorów turystyki (5,7%) posiadało zbyt duże moce produkcyjne. Firmy 

o zasięgu ogólnopolskim częściej, w 17% przypadków, deklarują posiadanie zbyt 

małych mocy produkcyjnych. 

  

Wykres 24. Zmiana sprzedaży w okresie od lipca do 

września – porównanie danych ogólnopolskich 

(prognoza: czerwiec 2011) i danych dla Małopolski 
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A21. Przy zgłoszonym po pierwszym półroczu popycie i jego zmianach w okresie od lipca do września moce produkcyjne 
(pracownicy, wyposażenie, powierzchnia, środki transportu) Państwa firmy były: 

 zbyt duże wystarczające zbyt małe liczebność 

  OGÓŁEM 10,8% 80,9% 8,3% 204 
główna działalność 
przedsiębiorstwa 

działalność organizatorów turystyki 5,7% 87,1% 7,1% 70 

hotelarstwo / ośrodki wypoczynkowe 13,5% 78,4% 8,1% 74 

gastronomia 13,3% 76,7% 10,0% 60 

zasięg działalności 
przedsiębiorstwa 

lokalny (dane miasto i jego okolice) 11,7% 85,0% 3,3% 60 

regionalny (dane województwo) 10,0% 90,0% 0,0% 20 

ogólnopolski 5,7% 77,4% 17,0% 53 

międzynarodowy (w tym ogólnopolski) 14,1% 77,5% 8,5% 71 

wielkość 
zatrudnienia 

mikroprzedsiębiorstwa 10,4% 81,5% 8,1% 173 

większe przedsiębiorstwa 12,9% 77,4% 9,7% 31 

przychody, jakie 
osiągnęło 
przedsiębiorstwo  
w ostatnim roku 
obrotowym (2010) 

poniżej 50 tys. zł 6,7% 80,0% 13,3% 60 

50 tys. zł - 100 tys. zł 9,4% 90,6% 0,0% 32 

101 tys. zł - 250 tys. zł 5,3% 89,5% 5,3% 19 

251 tys. zł - 500 tys. zł 29,2% 66,7% 4,2% 24 

powyżej 500 tys. zł 5,9% 88,2% 5,9% 17 

nie wiem / trudno powiedzieć 11,5% 76,9% 11,5% 52 

Sytuacja finansowa 

W trzecim kwartale 2011 roku odnotowano poprawę sytuacji trzech na dziesięć 

badanych firm (31,9%). Jednocześnie, odnotowuje się pogorszenie sytuacji nieco 

ponad jednej piątej (22,1%) firm. Odsetki te są zbliżone niezależnie od głównej 

działalności przedsiębiorstwa. Poprawa sytuacji finansowej najczęściej ma miejsce 

w przypadku firm o zasięgu regionalnym (40,0%) oraz ogólnopolskim (37,7%), nieco 

rzadziej w przypadku firm o zasięgu lokalnym (31,7%) i najrzadziej w przypadku firm 

o zasięgu międzynarodowym (25,4%).  

Poprawa sytuacji finansowej jest częściej wskazywana przez większe firmy (51,6%) niż 

ma to miejsce w przypadku mikroprzedsiębiorstw (28,3%). 
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A16. Jak w okresie od lipca do września zmienia się sytuacja finansowa w Państwa jednostce? 

 
poprawia się 

pozostaje bez 
zmian 

pogarsza się liczebność 
wskaźnik 

koniunktury 

  OGÓŁEM 31,9% 46,1% 22,1% 204 +9,8% 
główna działalność 
przedsiębiorstwa 

działalność organizatorów turystyki 34,3% 47,1% 18,6% 70 +15,7% 

hotelarstwo / ośrodki wypoczynkowe 31,1% 47,3% 21,6% 74 +9,5% 

gastronomia 30,0% 43,3% 26,7% 60 +3,3% 

zasięg działalności 
przedsiębiorstwa 

lokalny (dane miasto i jego okolice) 31,7% 45,0% 23,3% 60 +8,3% 

regionalny (dane województwo) 40,0% 35,0% 25,0% 20 +15,0% 

ogólnopolski 37,7% 35,8% 26,4% 53 +11,3% 

międzynarodowy (w tym ogólnopolski) 25,4% 57,7% 16,9% 71 +8,5% 

wielkość 
zatrudnienia 

mikroprzedsiębiorstwa 28,3% 47,4% 24,3% 173 +4,0% 

większe przedsiębiorstwa 51,6% 38,7% 9,7% 31 +41,9% 

przychody, jakie 
osiągnęło 
przedsiębiorstwo  
w ostatnim roku 
obrotowym (2010) 

poniżej 50 tys. zł 28,3% 45,0% 26,7% 60 +1,7% 

50 tys. zł - 100 tys. zł 31,3% 40,6% 28,1% 32 +3,1% 

101 tys. zł - 250 tys. zł 36,8% 52,6% 10,5% 19 +26,3% 

251 tys. zł - 500 tys. zł 25,0% 58,3% 16,7% 24 +8,3% 

powyżej 500 tys. zł 47,1% 47,1% 5,9% 17 +41,2% 

nie wiem / trudno powiedzieć 32,7% 42,3% 25,0% 52 +7,7% 
 

W okresie od lipca do września nie obserwowano zmiany sytuacji finansowej ogółu 

badanych przedsiębiorstw (9,8%). Minimalnie poprawiła się sytuacja organizatorów 

turystyki (15,7%), firm o zasięgu regionalnym (15,0%) lub ogólnopolskim (11,3%), 

natomiast sytuacja małych, średnich i dużych firm uległa wyraźnej poprawie (41,9%). 

Wykres 25. Wskaźnik koniunktury – zmiana sytuacji finansowej w okresie od lipca do września 
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Ogólnopolskie prognozy z czerwca 

zapowiadały minimalną poprawę sytuacji 

finansowej firm świadczących usługi 

zakwaterowania i usługi gastronomiczne 

(+18,1%, Sekcja I) oraz wyraźną poprawę 

sytuacji organizatorów turystyki (+39,1%, 

dział 79, Sekcja N). Prognozowane salda 

koniunktury dla trzeciego kwartału dla 

firm z województwa małopolskiego są 

niższe od prognozowanych i wskazują na 

brak zmian sytuacji finansowej dla firm 

należących do Sekcji I (+6,7%) i na 

minimalną poprawę sytuacji firm 

należących do działu 79 sekcji N (+15,7%). 

 

 

 

 

Dla prawie wszystkich badanych firm źródłem finansowania są środki własne (94,1%) 

i  wynik ten jest zbliżony dla obydwu badanych sekcji PKD. Wyniki były zbliżone do 

ogólnopolskich prognoz dla obu sekcji. Drugim pod względem częstości 

wykorzystywania źródłem finansowania był kredyt bankowy, z którego w okresie od 

lipca do września zamierza skorzystać 14,2% badanych przedsiębiorstw. Także w tym 

przypadku wyniki są zbliżone dla obydwu sekcji, jednak są niższe od ogólnopolskich 

prognoz z czerwca o 10,8% dla Sekcji I oraz o 18,4% dla działu 79 Sekcji N. Pozostałe 

źródła finansowania są wykorzystywane przez niewielki odsetek badanych 

podmiotów, co pozostawało w zgodzie z prognozami. 
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Wykres 27. Źródła finansowania działalności w okresie od lipca do września 

 

 

 

W niespełna jednej piątej badanych firm w trzecim kwartale wzrastają nakłady 

inwestycyjne (18,6%), a jedynie w 4,9% firm spadają. Sytuacja jest podobna dla 

wszystkich badanych typów usług oraz dla przedsiębiorstw o zasięgu lokalnym, 

ogólnopolskim i międzynarodowym. Jedynie w przedsiębiorstwach o zasięgu 

regionalnym daje się zaobserwować częstszy wzrost (30%) nakładów inwestycyjnych. 

Częściej wzrastają również nakłady inwestycyjne większych przedsiębiorstw (29,0%). 
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Saldo koniunktury (19,5%) wskazuje na umiarkowany wzrost nakładów 

inwestycyjnych w badanych przedsiębiorstwach. W okresie od lipca do września 

umiarkowanie wzrastają nakłady inwestycyjne wszystkich wyróżnionych ze względu 

na główna działalność grup przedsiębiorstw. 

 

A20. Jak w okresie od lipca do września zmieniają się nakłady inwestycyjne (wyposażenie, środki transportu, budynki itp.) 

w Państwa firmie? 
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OGÓŁEM 

18,6% 46,6% 4,9% 16,7% 13,2% 
204 +19,5% 

 26,5% 66,5% 7,0% - - 
główna działalność 
przedsiębiorstwa działalność organizatorów turystyki 

15,7% 48,6% 4,3% 18,6% 12,9% 
70 +16,6% 

22,9% 70,8% 6,3% - - 

hotelarstwo / ośrodki wypoczynkowe 
16,2% 45,9% 2,7% 17,6% 17,6% 

74 +20,8% 
25,0% 70,8% 4,2% - - 

gastronomia 
25,0% 45,0% 8,3% 13,3% 8,3% 

60 +21,3% 
31,9% 57,5% 10,6% - - 

zasięg działalności 
przedsiębiorstwa lokalny (dane miasto i jego okolice) 

15,0% 55,0% 5,0% 13,3% 11,7% 
60 +13,3% 

20,0% 73,3% 6,7% - - 

regionalny (dane województwo) 
30,0% 20,0% 5,0% 25,0% 20,0% 

20 +45,5% 
54,5% 36,4% 9,1% - - 

ogólnopolski 
22,6% 43,4% 5,7% 18,9% 9,4% 

53 +23,6% 
31,5% 60,5% 7,9% - - 

międzynarodowy (w tym ogólnopolski) 
15,5% 49,3% 4,2% 15,5% 15,5% 

71 +22,5% 
22,5% 71,4%   - - 

wielkość 
zatrudnienia mikroprzedsiębiorstwa 

16,8% 47,4% 4,6% 18,5% 12,7% 
173 +17,7% 

24,4% 68,9% 6,7% - - 

większe przedsiębiorstwa 
29,0% 41,9% 6,5% 6,5% 16,1% 

31 +29,1% 
37,5% 54,1% 8,4% - - 

przychody, jakie 
osiągnęło 
przedsiębiorstwo  
w ostatnim roku 
obrotowym (2010) 

poniżej 50 tys. zł 
10,0% 50,0% 6,7% 16,7% 16,7% 

60 +4,9% 
15,0% 75,0% 10,0% - - 

50 tys. zł - 100 tys. zł 
15,6% 53,1% 0,0% 21,9% 9,4% 

32 +22,7% 
22,7% 77,3% 0,0% - - 

101 tys. zł - 250 tys. zł 
31,6% 47,4% 0,0% 10,5% 10,5% 

19 +40,0% 
40,0% 60,0% 0,0% - - 

251 tys. zł - 500 tys. zł 
12,5% 37,5% 12,5% 12,5% 25,0% 

24 0,0% 
20,0% 60,0% 20,0% - - 

powyżej 500 tys. zł  
5,9% 70,6% 0,0% 23,5% 0,0% 

17 +7,7% 
7,7% 92,3% 0,0% - - 

nie wiem / trudno powiedzieć 
32,7% 34,6% 5,8% 15,4% 11,5% 

52 +36,8% 
44,7% 47,3% 7,9% - - 
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Wykres 28. Wskaźnik koniunktury – zmiana nakładów inwestycyjnych w okresie od lipca do września 

 

 

 

 

Wyniki uzyskane dla Małopolski są 

zgodne z wynikami dla czerwca, 

ogólnopolskimi prognozami, 

zakładającymi umiarkowany wzrost w 

obydwu badanych sekcjach (+22,8% 

dla Sekcji I oraz +11,3% dla działu 79 

Sekcji N). Salda koniunktury wynoszą 

+21% dla Sekcji I oraz +16,6% dla 

działu 79 Sekcji N. 
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Ceny 

14,7% respondentów zadeklarowało, że ceny usług sprzedawanych przez ich firmę 

wzrastają w III kwartale. Równocześnie jeden na dziesięciu (9,8%) z nich deklaruje, że 

ceny usług jego firmy spadają. Sytuacja jest zróżnicowana dla różnych typów 

działalności. Ceny usług organizatorów turystyki rosną najczęściej, w 28,6% 

przypadków, podczas gdy ceny usług zakwaterowania i usług gastronomicznych rosną 

w 6,8%-8,3% przypadków. Jednocześnie spadają ceny jednej na pięć firm 

świadczących usługi związane z zakwaterowaniem (20,3%). Nieznacznie częściej 

wzrastają ceny usług mikroprzedsiębiorstw (15,6% a 9,7%), jednak równocześnie 

nieznacznie częściej spadają (10,4% a 6,5%). Spadki cen najrzadziej obserwowane są 

w przypadku firm o zasięgu regionalnym (0%), a najczęściej w przypadku firm 

o zasięgu międzynarodowym (14,1%). 

Wskaźnik koniunktury dla ogółu firm wskazuje na brak zmian w cenach (4,9%), jednak 

wskaźniki obliczone dla poszczególnych rodzajów działalności były zróżnicowane. 

W przypadku działalności organizatorów turystyki saldo koniunktury wskazuje na 

wyraźny wzrost cen (25,7%), w przypadku usług zakwaterowania – na umiarkowany 

spadek (13,5%), a w przypadku usług gastronomicznych – na brak zmian (3,3%). 

W grupach przedsiębiorstw wyróżnionych ze względu na zasięg działalności 

umiarkowany wzrost cen odnotowują tylko firmy o zasięgu regionalnym (15%). 

 

A19. Jak w okresie od lipca do września zmieniają się ceny usług sprzedawanych przez Państwa firmę? 

 
wzrastają 

pozostają bez 
zmian 

spadają liczebność 
wskaźnik 

koniunktury 

  OGÓŁEM 14,7% 75,5% 9,8% 204 +4,9% 
główna działalność 
przedsiębiorstwa 

działalność organizatorów turystyki 28,6% 68,6% 2,9% 70 +25,7% 

hotelarstwo / ośrodki wypoczynkowe 6,8% 73,0% 20,3% 74 -13,5% 

gastronomia 8,3% 86,7% 5,0% 60 +3,3% 

zasięg działalności 
przedsiębiorstwa 

lokalny (dane miasto i jego okolice) 16,7% 73,3% 10,0% 60 +6,7% 

regionalny (dane województwo) 15,0% 85,0% 0,0% 20 +15,0% 

ogólnopolski 13,2% 79,2% 7,5% 53 +5,7% 

międzynarodowy (w tym ogólnopolski) 14,1% 71,8% 14,1% 71 0,0% 

wielkość 
zatrudnienia 

mikroprzedsiębiorstwa 15,6% 74,0% 10,4% 173 +5,2% 

większe przedsiębiorstwa 9,7% 83,9% 6,5% 31 +3,2% 

przychody, jakie 
osiągnęło 
przedsiębiorstwo  
w ostatnim roku 
obrotowym (2010) 

poniżej 50 tys. zł 6,7% 80,0% 13,3% 60 -6,7% 

50 tys. zł - 100 tys. zł 18,8% 68,8% 12,5% 32 +6,3% 

101 tys. zł - 250 tys. zł 21,1% 73,7% 5,3% 19 +15,8% 

251 tys. zł - 500 tys. zł 20,8% 70,8% 8,3% 24 +12,5% 

powyżej 500 tys. zł  23,5% 64,7% 11,8% 17 +11,7% 

nie wiem / trudno powiedzieć 13,5% 80,8% 5,8% 52 +7,7% 
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Wykres 30. Wskaźnik koniunktury - zmiana cen usług w okresie od lipca do września 

 

 

Prognozy ogólnopolskie w czerwcu przewidywały minimalny wzrost cen usług 

związanych z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi w III kwartale (+12,8%). 

W województwie małopolskim w tym okresie nie zaobserwowano istotnych zmian. 

Jednocześnie wskaźnik koniunktury jest 

o 18,8% niższy od prognozowanego dla 

Polski. W przypadku działalności 

organizatorów turystyki prognozy 

ogólnopolskie nie przewidywały zmian, 

natomiast w województwie małopolskim 

zaobserwowano wyraźny wzrost cen 

(+25,7%). 
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3.5. Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w II kwartale 2011 

Podstawowym syntetycznym wskaźnikiem koniunktury jest wskaźnik ogólnego 

klimatu koniunktury – jego składowe to dwa wskaźniki proste, zawierające informacje 

o bieżącej i przewidywanej ogólnej kondycji gospodarczej badanych przedsiębiorstw. 

Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury dla województwa małopolskiego w drugim 

kwartale 2011 roku wyniósł +13,5% i świadczy o umiarkowanym wzroście 

koniunktury. Wskaźnik ten był najwyższy dla usług organizatorów turystyki (+25,0%) 

i wskazywał na umiarkowany wzrost koniunktury i nieco niższy, ale również 

wskazujący na umiarkowany wzrost, w przypadku usług związanych 

z zakwaterowaniem (+17,6%). Koniunktura nie zmieniła się w przypadku usług 

gastronomicznych (-5,0%). 

Klimat koniunktury był najlepszy dla przedsiębiorstw o zasięgu międzynarodowym 

(+23,2%) i wskazywał na umiarkowany wzrost. Podobnie umiarkowany wzrost 

koniunktury miał miejsce w przypadku przedsiębiorstw o zasięgu ogólnopolskim 

(+14,2%). W przypadku przedsiębiorstw lokalnych (+5%) i regionalnych (+2,5%) 

koniunktura nie zmieniła się. 

Wykres 32. Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury 

 

Widoczna jest różnica w sytuacji mikroprzedsiębiorstw i większych firm – 

w przypadku tych pierwszych koniunktura pozostawała na stałym poziomie (+9,8%), 

a w przypadku drugich – wyraźnie wzrosła (+33,9%). 
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Wartość wskaźnika ogólnego klimatu koniunktury dla podmiotów Sekcji I Polskiej 

Klasyfikacji Działalności była zbliżona dla przedsiębiorstw działających na terenie 

województwa małopolskiego (+7,5%), jak 

i całej Polski (+8,9%). W obu tych 

przypadkach nie zaobserwowano zmian. 

Salda koniunktury dla podmiotów 

związanych z działalnością organizatorów 

turystyki wskazują na niewielki wzrost 

w tym obszarze (Małopolska: +25%; 

Polska: +14,9%). 

 

 

  

Wykres 33. Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury. 

Porównanie uzyskanych wyników dla Małopolski na 

tle tendencji ogólnokrajowych 
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3.6. Reklama 

14,7% badanych przedsiębiorstw nie korzysta z żadnej z form reklamy. Najczęściej 

wykorzystywaną formą reklamy jest reklama w internecie, z której korzysta prawie 

trzy czwarte przedsiębiorstw (72,1%). Rzadziej, przez dwa przedsiębiorstwa na pięć 

(41,2%), wykorzystywane są ulotki. Z reklamy na billboardach korzysta jedno na pięć 

przedsiębiorstw (20,1%), a reklama w prasie jest wykorzystywana przez 15,2% z nich. 

Stosunkowo rzadko przedsiębiorstwa korzystają z reklam w prasie branżowej (8,8%). 

Znikomy odsetek przedsiębiorstw reklamuje się w radiu (2%) lub w telewizji (1%). 

Wykres 34. Formy reklamy, z których korzystali przedsiębiorcy w okresie od lipca do września 

 

 

W pytaniach wielokrotnego wyboru wyniki przedstawiać można na dwa sposoby: jako 

wskaźniki intensywności każdego ze źródeł finansowania (Wykres 34) lub jako 

wskaźniki struktury sygnalizowanych form reklamy - prezentowany jest rozkład 

procentowy wskazanych form reklamy w sumie wszystkich zgłoszonych rodzajów 

reklamy. 

Wśród wykorzystywanych form reklamy dominuje internet (42,9%). Drugą pod 

względem popularności formą są ulotki (24,5%). 12% wskazań to wskazania na 

reklamy na billboardach. Po klika procent stanowią reklamy w prasie, prasie 

branżowej, w radiu i w telewizji. 
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Wykres 35. Wskaźnik struktury sygnalizowanych form reklamy 
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